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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ Quý I năm 2023  

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trên 

địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào 
Cai báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ Quý I năm 2023 
như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 
cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán cộ, công chức, tăng 

cường cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí 
Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức. 

Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phổ biến, quán triệt và 

triển khai trong toàn thể CBCCVC thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg 
ngày 27/12/2008 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ; Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế văn hóa công sở tại các 
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai; Chỉ thị 06/CT-UBND 06/4/2015 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; chỉ thị 08/CT-

UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về quyết liệt cải cách hành 
chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

Ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/02/2023 về việc tăng cường 
công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, 
đạo đức công vụ năm 2023. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG QUÝ I NĂM 2023 

- Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công 

chức. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của cấp trên.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm 

việc của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại các 
cơ quan, đơn vị.  

- Đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan trong 
thực hiện giờ giấc làm việc và văn hóa công vụ. Cán bộ, công chức trong cơ quan 
chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, 

quy chế làm việc của cơ quan.  

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ 

chức, công dân, các cơ sở giáo dục, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và 
thời gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

- Trong thời gian qua, đã có sự chuyển biến rõ rệt về thái độ, tác phong làm 

việc cũng như hiệu quả công việc ngày một tốt hơn. Từng cán bộ, công chức, luôn 
cố gắng nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các 

quy định của cơ quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.  

- Những chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, trong thi hành nhiệm vụ, 

công vụ: Khi thực thi nhiệm vụ, phải chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền. 
trong giải quyết công việc, có trách nhiệm hướng dẫn công khai, minh bạch quy 

trình thực hiện; trong giao tiếp tại công sở cán bộ, công chức, điều có thái độ lịch 
sự, hoà nhã, văn minh, đảm bảo thông tin trao đổi đúng nội dung công việc; không 
trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; không cố tình kéo dài thời 

gian hoặc từ chối sự phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ; không từ chối các yêu cầu 
đúng pháp luật của người yêu cầu giải quyết công việc; không làm lộ bí mật Nhà 

nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. 

- Về chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức trong quan hệ xã hội được thể 
hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp và ứng xử được cơ sở, phụ huynh và nhân 

dân tin yêu; thường xuyên hướng dẫn cơ sở, người dân tham gia vào các hoạt động 
văn hóa nhằm tạo nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG QUÝ II NĂM 2023 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ 
quan trong công tác quản lý nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức 

công vụ đi vào nề nếp. 

- Quản lý và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức có hiệu quả. 

- Đảm bảo trang thiết bị và và điều kiện phù hợp với cán bộ, công chức làm 
nhiệm vụ, công vụ. 

- Có biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công 
chức chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
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- Tăng cường công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, xử lý những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, đặc biệt vi phạm 
thời gian làm việc. 

- Định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện việc 
thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cơ sở giáo dục.  

- Chấp hành, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp 
luật và nội quy, quy định của cơ quan; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc 

riêng; không đi muộn, về sớm. 

- Cán bộ, công chức phải có mặt làm việc đúng giờ theo giờ hành chính 
hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, đơn vị; nếu vắng mặt phải có lý do cụ thể 

và được ghi trên bảng công tác làm việc của cơ quan. 

- Không uống rượu bia trong giờ làm việc, kể cả khi tiếp khách vào buổi 

trưa trong những ngày làm việc. 

- Tổ chức phê bình, xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức 

vi phạm. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao 
tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ. 

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, năng 
lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; khuyến khích cán bộ, công 

chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời uốn nắn, xử lý 
nghiêm những sai phạm trong thi hành công vụ.  

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ Quý I năm 

2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- Phòng Nội vụ thành phố;  
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 
- Lưu VT, HCTH. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 
 

 
 

Trần Thị Thuỳ Dung 
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